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PANORAMA
As vacas que “comiam” televisores e
smartphones
Vacas famintas vasculham o lixo da lixeira de Agbogbloshie,
no Gana. A razão de terem as costelas tão à vista, pode ser a
improbabilidade de que o seu estômago tenha digerido
pedaços de carcaça plástica de computador, circuitos
integrados, fragmentos de ecrãs planos de TV…
São resíduos eletrónicos, restos de equipamentos
eletrodomésticos e de comunicações que foram ali parar
quando nalgum lugar, num país desenvolvido, deixaram de
funcionar, ou quando simplesmente deixaram de ser
apreciados pelos seus antigos proprietários.
O Gana é um desses cantos que abre os braços aos nossos
anteriormente amados smartphones, computadores e
televisores; e tanto assim é, que todos os meses recebe no
porto de Tema, 400 contentores deles, provenientes dos EUA,
da Grã-Bretanha e do Canadá. Daí são exportados para o país
africano, não como resíduos, mas como aparelhos “em
segunda mão”. Importam-nos comerciantes locais, que
revendem aparelhos que ainda servem, embora por um
período muito limitado, mas na maior parte são, em rigor, lixo,
equipamentos danificados que acabam nos aterros.
Quem, pelo contrário, engole silenciosamente o veneno destes
resíduos é a população local. Como há que dar espaço ao
fluxo constante de resíduos – 6.500 toneladas mensais! –, a
perigosa sucata é queimada, com a resultante contaminação
do ar, ou fica disseminada pela lixeira, e os seus componentes
encarregam-se de envenenar o solo e as águas.
50 milhões de televisores, 300 milhões de computadores e
2.000 milhões de equipamentos telefónicos. Tais são os
números do que os consumidores lançaram no lixo em 2013. A
continuar tão “alegre” tendência, os 49 milhões de toneladas
de lixo eletrónico geradas em 2012, tornar-se-ão
previsivelmente 65 milhões em 2017.
Para se ter uma ideia mais aproximada da nossa
responsabilidade no fenómeno, a organização Solving the Ewaste Problem (StEP) elaborou um mapa interativo com os
números do desastre. Ficaremos surpreendidos em saber que,
em média, num país como Espanha, cada pessoa gera 18
quilos de resíduos eletrónicos por ano, longe – felizmente –
dos 29,7 quilos atribuídos a cada norte-americano.
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Que se deveria fazer com estes resíduos? Reciclá-los de
modo apropriado. De facto, ao comprar um equipamento
pagamos, incluída no preço, uma taxa de reciclagem pela qual,
em 2013, os fabricantes, teoricamente encarregados do
processo, recolheram 4.000 milhões de euros. Seria de
esperar, então, que o material de resíduo tivesse assegurado
um reprocessamento.
Pois não acontece assim. Sai mais barato entregar a outros,
“externalizar” os custos. Jim Puckett, coordenador da ONG
ambientalista Basel Action Network, explica-o: “Quando se
efetua corretamente a reciclagem, as empresas responsáveis
por isso, devem pagar os elevados custos de minimizar a
exposição dos seus trabalhadores e do ambiente durante o
tratamento do cristal de chumbo (empregue nos ecrãs de
tubos de raios catódicos), das lâmpadas de mercúrio ou dos
fósforos tóxicos. Tais custos ultrapassam o valor dos metais
per se”.
De modo que devemos baixar das nuvens: reciclar não é a
norma, mesmo que estejamos a pagar para que se faça. Na
UE, dois terços do que lançamos no lixo jamais chega às
fábricas de reciclagem, que trabalham muito abaixo da sua
capacidade, e, enquanto isso, a Europa dedica anualmente
130.000 milhões de euros a importar metais estratégicos, uma
parte dos quais poderia obter-se através de reciclagem.
Um documentário da realizadora alemã Cosima Dannoritzer,
revela o que sucede em muitos casos: ou os roubos nos
contentores de lixo fazem desaparecer os equipamentos fora
de uso, ou são embarcados rumo à Nigéria, Gana, China, etc.,
perante a impossibilidade – esbatida com um pouco de
indiferença – de rever exaustivamente nos portos europeus o
que leva cada contentor: se aparelhos realmente operacionais,
ou simples lixo poluente. Uma exploração com maior ou menor
abrangência visual basta para que a “mercadoria” zarpe a
poluir outros sítios do mundo, num comércio ilegal.
Desde 1989, por causa do escândalo suscitado pela
descoberta em Koko, Nigéria, de 8.000 bidões de substâncias
perigosas aí abandonados por empresas italianas, a
comunidade internacional foi dotada com um instrumento, a
Convenção de Basileia, a proibir o tráfico ilícito de resíduos
tóxicos e obrigar os Estados subscritores a eliminar
racionalmente tais resíduos. Enviar o lixo eletrónico para um
país subdesenvolvido que – sabe-se – não terá a capacidade
tecnológica de processar adequadamente é, pois, imoral.
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Com uma lâmina na mão, o ganês Mike Anane assumiu o
trabalho de comprovar, em plena lixeira de Agbogbloshie,
quanto “respeito” inspira realmente a Convenção de Basileia, e
separou as etiquetas de velhos computadores atirados para aí.
Assim, ficou a saber que os antigos donos do lixo eram
instituições tão honoráveis como o banco Barclays, o
município da cidade britânica de Leeds e a Polícia de West
Yorkshire, entre outras. E voou para Londres com as etiquetas
para perguntar por que razão os equipamentos tinham ido
parar tão longe.
Em solo inglês, além de lhe dizerem que “nós doamo-los a
entidades de beneficência”, ninguém pôde explicar-lhe qual o
destino último desses aparelhos, apesar de supor-se que o
manuseamento destes resíduos deve ser um processo
fiscalizado, e que o Parlamento Europeu pediu, em 2012, aos
países da UE, que tornassem mais estritos os controlos
portuários.

solução: a da reciclagem. “A Hewlett Packard juntou-se à StEP
para apoiar os países (…) que maximizem a reutilização e a
reciclagem”, afirma Klaus Hieronymi, responsável ambiental da
empresa. Para alguns especialistas, no entanto, é somente
uma lavagem da face que não resolve o problema. Segundo
Jim Puckett, perante a realidade que antigamente os
frigoríficos, os televisores, as torradeiras, etc. se usavam
durante décadas, hoje impõe-se a obsolescência dos
equipamentos ao fim de dois ou três anos.
As imagens puras de céus azuis e paisagens verdes que nos
oferece um sofisticado ecrã numa loja de eletrodomésticos, e
que nos tenta a pensar: “Este televisor sim vale a pena, não o
que comprei no ano passado”, não nos induzirá a fazer uma
ligação mental em nenhum momento com uma lixeira do
Gana. Mas realmente existe essa ligação. Triste ligação!

Por outro lado, já que lhes são enviados, por que motivo o
Gana os recebe? Por que razão o permite? Pois porque,
embora seja um país subscritor da Convenção internacional,
não inseriu as suas disposições vinculativas nas leis nacionais,
o que dificulta perseguir eficazmente essas importações
“tóxicas”. “O problema dos países africanos é que ratificam as
convenções, mas não as transformam em leis internas. Mesmo
se se assina a Convenção de Basileia, isso só por si não
passa a lei no país subscritor”, diz o nigeriano Oladele
Osibanjo, diretor do escritório regional para a aplicação do
pacto ambiental.

A. R.

Outro país subscritor da Convenção é a China, que no papel
afirma restringir a importação e o tráfico de resíduos tóxicos.
Haveria que fazer perguntas sobre o tema aos habitantes da
cidade sulista de Guiyu. Vivem muito perto de Hong Kong, o
porto mais agitado em toda a Ásia e o que recebe a maior
parte dos resíduos eletrónicos dos EUA, o único país, além do
Haiti, que não assinou o tratado de Basileia.

Na segunda-feira, 8 de setembro último, a estação do metro de
Westminster, em Londres, amanheceu a brilhar com
fotomontagens que fundiam o rosto de um político de direita
com o de um de esquerda: Margaret Thatcher com Che
Guevara; Ronald Reagan com Fidel Castro; o primeiro-ministro
britânico David Cameron com o líder trabalhista Ed Miliband;
Boris Johnson, o popular presidente tory do município de
Londres, com Karl Marx…

Estima-se que, de cada 1.000 contentores que entram no porto
de Hong Kong, 100 estão repletos de “e-lixo” norte-americano,
muito dele outrora pertencente a entidades governamentais,
que por lei são obrigadas a desfazerem-se de todo o seu lixo
ao menor custo possível. Os restos de um computador, com a
etiqueta da Agência de Proteção Ambiental dos EUA
confirmam, como cruel paradoxo, que a lei é cumprida à risca.
Em Guiyu, a documentarista Dannoritzer captou inúmeras
imagens lamentáveis, entre as quais, a de pessoas que, sem
nenhum tipo de proteção, submergem em ácido velhas placas
de circuitos para obter ouro, lançando a seguir para o rio a
substância corrosiva. Outros indivíduos, com um isqueiro,
queimam um pouco os componentes de plástico, cheiram-nos,
e dependendo do que lhes diz o olfato, classificam-nos em
grupos, enquanto outros, sentados no chão de uma miserável
oficina sem ventilação, extraem a toda a pressa e de mãos
limpas, os chips e tudo o que pode ser “reutilizável”.
Uma busca na web da StEP revela que, “felizmente”, está a
aflorar um compromisso empresarial para consolidar uma
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Grã-Bretanha: aliança para impulsionar
a economia social

Referindo-se ao cartaz de Margaret Thatcher, um deputado
conservador comentou à revista “New Statesman”: “Não gosto
de vê-la vestida de Che Guevara, mas suponho que é isso o
que pretendem”. E a sua suspeita acerta no alvo. Porque o
objetivo da campanha é fazer compreender aos deputados de
todos as cores, que o binómio estado-mercado não é
suficiente para impulsionar o progresso social.
A perfomance política constitui a face visível do manifesto “The
Best Ideas From the Left & the Right” publicado pela Social
Economy Alliance (SEA), integrada por mais de 450
organizações britânicas incluindo empreendedores sociais,
cooperativas, think tanks, universidades, sindicatos,
organizações de beneficência…
A aliança nasceu em junho de 2013, e tem previsto dissolverse depois das eleições gerais de 2015. Nestes dois anos, o
seu objetivo tem sido o de pressionar os principais partidos
políticos britânicos para que os seus programas eleitorais
acolham medidas favoráveis à economia social.
2

Celia Richardson, diretora da SEA, explica assim a mensagem
dos cartazes: “Demasiadas vezes, pensamos que a esquerda
aposta somente no estado e na ajuda voluntária e que a direita
se limita ao mercado. Esta perspetiva reforça-se no diálogo
político, quando se espera que os políticos se comportem de
acordo com esta abordagem binária, sendo que, na realidade,
aquilo de que necessitamos por ambas as partes, é um modo
mais subtil de articular mercado e progresso social”.
O arranque da SEA coincidiu com um momento de desconforto
na opinião pública perante a notícia de que algumas
multinacionais como a Google, a Amazon ou a Starbucks
apostavam engenhosamente em como pagar poucos
impostos, apesar dos seus muitos lucros (“Grandes beneficios,
pequeños impuestos” em “Aceprensa”, 17.1.2013).
Um caso muito falado foi o da Thames Water, a maior
empresa britânica do setor das águas. Os seus 14 milhões de
clientes não gostaram de descobrir que esta empresa não
pagava o imposto sobre as empresas, enquanto a eles sim,
havia subido o recibo mensal.
Em face das empresas que andam mais ocupadas em pagar
menos impostos, a SEA quer promover as empresas cujos
lucros se repercutem diretamente no bem-estar social. Um
exemplo contrário ao caso anterior é o da Welsh Water, uma
empresa fornecedora de água, sem fins lucrativos, que investe
os seus excedentes em medidas de proteção ambiental e em
benefício dos seus clientes.
Outros exemplos destacados pelo diário britânico “The
Independent” (“The power of social enterprise: Fed up with
your money lining the pockets of companies that avoid tax?
Money talks… and now big business must listen”, 16.6.2013),
que patrocina um prémio a empreendedores sociais, são: a
HCT Group, uma empresa de transportes públicos que oferece
serviços específicos para pessoas com deficiência ou de
baixos rendimentos; a Cafédirect, uma marca de café com
etiqueta de comércio justo que destina parte dos seus lucros
aos produtores; a Belu, um fabricante de garrafas de plástico
biodegradável que ajuda a ONG WaterAid a construir poços
em países pobres…
A ideia da Social Economy Alliance é que “para socializar os
mercados e torna-los mais vantajosos à sociedade”, explica
um dos seus porta-vozes, Peter Holbrook, faz falta mais apoio
dos poderes públicos. Trata-se de criar incentivos que tornem
atrativo o investimento social e o convertam na verdade numa
vantagem competitiva no mercado. Precisamente na GrãBretanha, o terceiro setor está em pleno crescimento: existem
18.000 empresas sociais, o que representa 15% das pequenas
e médias empresas do país. Desde 2009, o número de
cooperativas aumentou mais de 25%.
Uma das principais recomendações da SEA é acabar com o
monopólio do Estado em fornecer os serviços públicos, ideia
que se encaixa na abordagem de David Cameron sobre a
“grande sociedade” (“Reino Unido: la ‘gran sociedad’, cada vez
más modesta”, “Aceprensa”, 16.4.2012).
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Isto traduz-se, por um lado, em dar aos cidadãos “um direito a
retirar” os fornecedores que defraudem a confiança do público,
assim como um “direito a escolher” – em determinados
âmbitos – o fornecedor que mais lhes convenha. E, por outro,
em abrir o mercado dos serviços públicos às empresas sociais.
Nisto, o governo britânico foi em frente. No início de 2013,
avançou um pouco, com uma lei de serviços públicos que –
pelo menos, em teoria – dá prioridade nos contratos com a
Administração às empresas que beneficiam a comunidade.
A SEA também pede um sistema fiscal que incentive a criação
de empresas socialmente responsáveis. A coligação liderada
por Cameron voltou a ser aplaudida pelo terceiro setor quando
anunciou, em abril de 2014, um desagravamento fiscal de 30%
para instituições não lucrativas e empresas sociais.
Outra recomendação da SEA é aumentar as ajudas aos jovens
empreendedores. Além de lhes oferecer subsídios, propõem
incluí-los no regime de formação de aprendizes (estágios
semanais numa empresa enquanto acabam o ensino
secundário) e dar-lhes um “período de tolerância”, de um ano,
em que gozem de mais facilidades (assessoria, descontos…).
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“Grandes Esperanças”
“Great Expectations”

Realizador: Mike Newell
Atores: Helen Bonham Carter; Ralph Fiennes
Duração: 128 min.
Ano: 2012

Esta nova versão cinematográfica da obra de Charles Dickens
surgiu por ocasião do seu 200.º aniversário de nascimento.
Apesar das suas obras mais conhecidas serem “Oliver Twist” e
“David Copperfield”, o romance “Grandes Esperanças” aborda
também com realismo o caráter vital das personagens
envolvidas.
A figura central é um órfão, mas quem efetivamente conduz
grande parte da ação é uma mulher injustiçada. Trata-se de
uma velha que fora burlada pelo noivo no próprio dia do seu
casamento. Recusando-se a aceitar a realidade dos factos,
quis envelhecer alimentando rancores, mantendo sempre
posto o seu vestido de noiva e não desfazendo a sala do
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banquete. Tudo naquela velha mansão havia apodrecido…
mas é lá que o jovem órfão acaba por se apaixonar por uma
rapariga e tudo irá fazer para vir a conseguir casar com ela.
As peripécias pelas quais o rapaz vai passar são inúmeras.
Enfrentará situações envolvendo a ambição e a opulência.
Conhecerá pessoas com “vidas de fachada” e cheias de vazio
existencial. Vai cometer erros, mas consegue corrigi-los. Quer
conquistar a sua amada e vai ultrapassando todos os
obstáculos da única forma possível: falar com as pessoas
“chave” sem receios, de forma aberta e querendo ajudar cada
uma. Ouve duras verdades. Sofre. Mas ao refletir sobre o que
vira nos outros, aprende a atuar. O final feliz é real e não um
“conto de fadas”.
Tópicos de análise:

1. Alimentar rancores e intrigas esteriliza qualquer novo
projeto.
2. Corrigir os erros permite atuar com um “saber
experimentado”.
3. Interessar-se realmente pelos outros é sempre
recompensador.
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